R E S P U B L IC A

26. června 1995

První s o u k r o m ý týdeník
se samizdatovou, tradicí

fotografie uveřejněné v tomto čísle dokumentují tehdejší
úroveň šumperských papalášů, kdy rozhodnutím o výstavbě mo
numentu jehož součástí byl i J.V.Stalin v r.1988,to už te
dy.nebyl kult osobnosti, to už byl kult vlastní blbosti.
Místo pomníku se ze setrvačnosti vybudoval jakýsi prázdný
podstavec s mramorovaným. okolím.a pravděpodobně se uvažu
je, kdo z protagonistů. sametové revoluce /nejspíše Václav
Havel/by se tam nejlépe vyjímal. Ta vylízaná sametová revo
luce, která zbavila volebního práva všechny naše občany na
cházející se v zahraničí. Jak je to absurdní v současné Ev
ropě, kam prý směřujeme, nejlépe svědčí to, že v Itálii se
např. ^vážně uvažuje o tom, zda dát možnost emigratům nachá
zejících se v zahraničí hlasovat v parlamentních volbách a
iyx-.v. zemi, kde měli svobodu sto let. Masírují nás pěkně.VH.
Uvnitř

čísla:

-

1. "Krajanský list” na čele s Pavlem Jacke m a T o
mášem Nvo v o t n ý m organizuje exilovou akci proti
okupaci Československa k jejímu 20-letému výročí.
v

2. Miroslav C v a n č a r a: Sten zardoušených firem.
3. Vladimír H a j n ý: Odpověď redakci "Krajanského' lis4. "Věrni zůstali": Nebudujme pátou kolonu.lví.E lička. tu.
, Předpokl.cena: 2,- Kč
vycházelo
obnoveno

mlč 47263
197 3
1987

Náklad: 50 výtisku

-1975
r o č n í k 12číslo 25

Vydává: Vladimír Ha.lnv Red.
Karta Zemanová
ČS4 34, 787 Cl Šumperk rada: Julius A.Varga
5
U zavorica: .- c 18»b.b?

il

VÉSTNlK 4/57

1o

jetku ze dne 21. června 1939, mohl

Sten zardoušených firem

být za židovský podnik označen závod
či akciová společnost, v jejichž vedeni
byl alespoň jeden Žid či více členů

správní rady židovského původu.
Během srpna 1939 vešel v platnost
výnos zakazující promítání filmů s

OVALFILM. V Jakubské, pozd. ve

pomínat 100. výročí světové kinema

ANNAFILM (pozd. Bohemiafilm),
zprostředkovávající mimo jiné prove

tografie. Tímto článkem chci vzdát

nience také část výrobků americké

úctu českým filmovým pracovníkům
židovského původu, kterým holocaust

společnosti United Artists. Měnínská
ulice. Provozovatelé Anna a Karel

židovský původ majitelů prokázán u

a dále nařizující propuštění neárij-

nedopřál dožít se ani padesátého výro

Grůnbergerovi.

půjčoven:

ských zaměstnanců z filmových pod

Na konci roku 1995 si budeme při

Františkánské ul. Provozovatel Oskar
Waldmann.
Z pražských distribučních firem byl

židovskými herci v hlavních úlohách,

niků, dosazení důvěmických správ do

čí vzniku "stříbrného plátna".

arizovaných biografů, a od 25. srpna
dokonce zakazující Židům vstup do

V nacistických věznicích a vyhlazo

vacích táborech nalezli smrt majitelé

kin. Všechny biografy musely mit u

pražských a brněnských kin ing.Pavel
Kosek a Jan Morgenstern, dále šéf

GLORIAFILM Vinohrady, Máne

MOLDAVIAFILM. Václavskénám

výpravy při výrobě filmů Amold Rei

sova ul. čp. 1624. Firma založena r.
1921 Kamilou Štastnou.

čp. 819. Majitel firmy Ludvík Kantů

pokladen a vchodů nápisy: Juden ist
der Eintritt verboten*. - Židům vstup

rek pracoval v kinematografii od za
čátku dvacátých let. Řídil českou od

zakázán!
Je samozřejmé, že zničující úder

mann a vlastník závodu Recono na
obnovu kopií ing.K.J.Zentner. Zahy

zakladatel

bočku amerického vývozního sdružení

extrémního rasismu proti nežádoucím

jedné z prvních českých výroben vzni
klých krátce po zrodu ČSR - Kalosfil-

Fanamet a po jeho rozpuštění se stal

osobám v kinematografii v prvních

ředitelem pražské filiálky společnosti

týdnech a měsících okupace zasáhl

mu. Stejný osud stihl herce Felixe

Metro Goldwyn Mayer V dubnu 1932

výše jmenované půjčovny. Majetek

odešel z MGM a otevřel vlastní distri

byl zabaven a o další se postarali do

buční firmu, nejprve v Krakovské ul.

sazeni lidvidátoři.

čp. 1392. Jako majitel Moldaviaftlmu
zprostředkovával L.Kantůrek v ČSR

Pro firmy Moldaviafilm, Korunafilm, Běda Heller-film a Arkofilm byl

uvádění části produkce MGM (např. v

určen treuhänder JUDr.Wilhelm Söh-

r. 1935), a poté i Columbia Pictures.

nel.

nul

i

dr.Alfréd

Baštýř,

Kohneho, představitele rázovitých fi

Airtuir IHIelllleir

gurek ve filmech z let třicátých, např.

KINOFILM, rozšiřující filmy české,

Muži v offsidu, Dobrý voják Švejk,
Leliček ve službách Sherlocka Holmese, Naši furianti, a dalších.

americké, francouzské, madarské aj.

V Anenské, pozd. v Jánské ul. (palác

ARKOFILM. Štěpánská ul. čp. 619.

Alfa). Finna byla založena přibližně v

Zakladatel Artur Heller začínal v ki

Těmito obětmi z oboru kinemato

r. 1931. Provozovatelé B.Metzger a

nem atografickém oboru v r.

grafie výčet zdaleka nekončí. Rasová
nenávist nemohla samozřejmě minout

Helena Metzgerová. Koncem třicátých

postupně jako zástupce francouzských

let byla otevřena ještě filiálka Kinofil

výroben Palhé Freies a Leon Gau

ani majitele firem zabývajících se do

mu v Praze, na Václavském náměstí

voženi, prodejem a půjčováním filmů

čp 785.

mont, a ředitel Cosmopolilanfdmu a
La Tricolore. V r. 1923, společně s

1910,

KORUNAFILM.

Václavské nám

čp 846. Firma otevřena v květnu
1935 bývalou ředitelkou pražské filiál
ky německé UFA - Marií Popperovou.
Rozšiřovala mj. část produkce americ

Hlavní exponent Moldaviafilmu Lu
dvík Kantůrek se již v roce 1937 ob-

kých výroben Columbia Pictures a

zvlášt nepříznivě zapsal u nacistů tím,

Republic Pictures.

že ze svých prostředků financoval a

bratrem Bědou, stál v čele pražské

Hugo Haasovi umožnil režírovat fil

Vynechámc-li expozitury zahranič

filiálky americké Fox Film Corpora

ních společnosti, pak import, prodej a

tion Na jaře 1932 otevřel vlastní půjčovmu Arkofilm, s úmyslem zprostřed

movou verzi Bílé nemoci. Naštěstí byl
L. Kantůrek natolik prozíravý, že včas

a v některých případech i výrobou.

půjčování exponovaných filmů v před
mnichovském Československu prová

PRAHAPAŘÍŽ

kovávat mimo jiné i tvorbu americ

dělo - i když někdy jen krátkodobě -

kých společnosti Warner Bros a First

celkem asi šedesát velkých i malých,

National.

unikl do zahraničí. Vzal s sebou i

kopii a negativ Bílé nemoci, takže v
cizině mohla být zhotovena anglická i

PRAIIA-PAŘÍŽ. Vinohrady. Italská

francouzská verze. Během války dlel

ul Čp. 753, poté Václavské nám čp.

L.Kantůrek v Londýně a Hollywoodu

Z brněnských distribučních firem

802 Jedním ze spoluzakladatelů byl

a po válce v Rakousku Dožil se vyso

byl židovský původ majitelů prokázán

dr.Karel Schönbaum. Firma vznikla r.
1934 a zadávala české i zahraniční,

kého věku
Ostatní podnikatelé v oboru distri

zvláště sovětské filmy. Vybudovala

buce filmů však takové štěstí neměli.

navíc i pobočku v Bmě v Měnínské

Neví se, jaký osud stihl Helenu Metz-

ulici.

gerovou z brněnského Kinofilmu, ani
co se stalo s ing Karlem Waldmannem

ponejvíce pražských podniků.

u půjčoven:

MEISSNERFILM. Václavské nám

MONOPOLFILM.
V Jakubské,
pozd. ve Františkánské ulici. Provozo
vatel od r. 1930 ing Karel Waldmann.

GOVAp

čp 785. Emil Meissner, majitel něko

BEDA HELLER

Z Monopolfilmu.
Je však známo, že nejbrutálnějšim

začaly zaznívat stále znepokojivější

BEDA HELLER-FILM. Štěpánská

vlastní firmu Emcofilm, jejíž expozitu
ry se začátkem r. 1931 pokoušel zalo
žit i v Bukurešti a Záhřebu. V ČSR

ul. čp. 629. Majitel podniku Beda He

mj. zprostředkovával uvádění filmů

ku! Mnichov. Druhá republika! Listo

ller začínal v kinematografii v r.

amerických výroben Warner Bros a

1913. V r. 1923 s bratrem Arturem
expozituru

First National Pictures Od r. 1933
pod značkou Meissnerfilm nabízel

pad 1938 - křištálová noc! Prosince
1938 - zákaz vstupu Židů do kin a

Fox-filmu. V první polovině r. 1928

nejen další produkci WB a FNP, ale i

se osamostatnil a uvedl do provozu

filmy české, německé, madarské a

protektorátu! Arizace! Podle nařízení

ná z Gloriafilmu, Marie Popperová z
Korunafilmu, spoluzakladatel firmy
Praha-Pařiž dr Karel Schönbaum,
Oskar Waldmann z Ovalfilmu, manže
lé Anna a Karel Grůnbergerovi z Annafilmu a majitel Arkofdmu Artur He

vlastní půjčovnu Běda Heller-film.

jiné

říšského protektora o židovském ma

ller...

spoluzakládal

FILM

lika pražských kin, řídil od r. 1929

Do poklidného chodu židovských
filmových půjčoven v Československu

pražskou

zprávy: Vyhlášení norimberských zá
konů! Přivtěleni Rakouska k Němec

divadel v Německu! 15. březen 1939.
Začátek protižidovských opatřeni v

formám antisemitismu podlehli Emil
Meissner a Beda Heller, Kamila Štast-

Miroslav Čvančara
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Brisbane, 6očervna 1988

Vážený pane Hajný,
při shánění adres lidí v exilu i těch neohrožených

doma se nám dostala do ruky i Vaše adresa. Z přiloženého
letáčku se dozvíte bližší o exilové akci k dvacátému vý
ročí srpnové intervence. Přestože se jedná o akci česko
slovenského exilu, domníváme se, že bude dobré předem o ní
informovat taky takové lidi v Československu jako jste
Vy. Akce zatím dosahuje slušného ohlasu, obyvatele Česko
slovenska o ní budou ve výročních dnech informovat čs, vy
sílání zahraničních rozhlasových stanic.
Mějte se hezky, pane Hajný, případné Vaše potvrzení

toho, že jste naši zásilku obdržel, samozřejmě uvítáme.

Vaši

Pavel /Jaclrók
c . 8 / 94
”
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i

z ůs a

ministerstva vnitra k tomu sdělila,
že v evidenci jsou vědomě
zablokovány některé chráněné
osoby. Mají zde ale být zařazeni i
karty politiků, k nimž StB žádný
svazek nikdy nezaložila. Chráněné
materiály jsou uloženy u ředitele
sekce utajovaných skutečností
archivní a spisové služby MV-ČR a
má k nim přístup pouze ministr
vnitra a jím pověření pracovníci.
re

1

Jak právě sdělili vydavatelé
Necenzurovaných novin, budou
zveřejněny
další
seznamy
spolupracovníků StB, svazek "Z".
Mají zde být uvedena jména
vysokých představitelů našeho
státu, politického a kulturního dění,
podnikatelé, poslanci a další
prominenti, kteří spolupracovali
s StB. V seznamech budou i jména
spolupracovníků KGB, BIS, FBI,
MOSSAD. Mluvčí tiskového odboru

' Vě r n i

Další pomáhači StB

Tomáš Novotný

Medaile Jana Masaryka
V sále University Karlovy se
konala vzpomínka na Jana
Masaryka. Záslužné činnosti tohoto
muže jsme ještě mnoho dlužni.
Nadace Jana Masaryka je vedena
snahou ocenit zájem, dobrou vůli a
obětavou službu jednotlivců a proto
vydala Medaili Jana Masaryka. Dle
prvního článku Statutu je "Čestná
medaile" zvláštním oceněním
zásluh a práce domácích i zahra
ničních osob. Zejména má být
vyjádřen dík všem, kdo na poli

mezinárodní spolupráce a přátelství
usilovali o dorozumění a spolupráci.
Medaile má být i symbolickým
vyjádřením díků všem, kdož
v období let 1939-89 bojovali za
svobodu a demokracii, jakož i všem,
kteří byli perzekvováni a vězněni.
Při vzpomínce, doplněné hudebními
vložkami, byla návštěvníkům
nabídnuta publikace Lumíra Sou
kupa "Chvíle s Janem Masarykem".
-lap.

Řády budou, kříže ne!

V šum er.<u, dne 1C .července 1988

TR IEN Á LE GRAFIKY. M ezin á ro d n í v ý sta v a .
Starom ěstská radnice ve dnech 14. - 30. června, otevřeno denně 9-17 hod.
Výstava Gérarda Fromangera 14. 5. - 30. 6. v galerii Francouzského institutu, Štěpánská 35, Praha 1.
Otevřeno denně krom ě pondělí 10 -18 hod.
EXPOSITION

čtenářskou obec v Americe a dalších
státech o zvěrestvech, kterých se
komunisté dopustili v době totalitní
nadvlády. A nám přicházejí další
dotazy a p řán í, ten to k ráte ze
zám oří, abychom neustávali a
podávali informace o všem, co se
tehdy u nás dělo. Pro mnohé to zní
jako neskutečná pohádka zla a bes 
tiality.
-j-

potěšil český tisk, vydávaný v USA

aUSTRhLIá

"Czechoslow ak Daily H erald".
Vychází již 103 let a spojuje naše
krajany v Americe, Kanadě i ostat 
ních státech za mořem. Nedělní
hlasatel otiskuje pravidelně jednu
stranu Piety, včetně obrázků a
textu. T ak inform uje širokou

listu"

prodáno mnoho čísel. Nyní nás

’’Věrni zůstali” č.8/94
v Ďáblicích při vysvěcení hrobů bylo

Véžená redakce
"Krajanského
P.C. Box 146
North (qjuay 4C02
Brisbane,
L D

”Res publica" č. 25/95

O Pietu je stále velký zájem.
Denně si číslo objednávají naši
členové i nečlenové, ke kterým se
náhodně dostala. Také na hřbitově

nebude zakázáno nosit nejvyšší
vyznamenání, které uděloval
komunistický režim. A tak soudruzi
budou moci dále nosit Řád K.
Gottwalda i Řád 25. února 1948, ba
i vyznamenání Za zásluhy o Lidové
milice I. a II. stupně. Nám,
politickým vězňům se to zdá jak
přitažené za vlasy.
-re-

P ie ta v p o p řed í zájm u

Parlament v min. dnech přijal
zákon o vyznamenáních České
republiky. Budou čtyři: Řád TGM,
medaile za hrdinství, medaile za
zásluhy a medaile za nasazení
v zahraničí. Původní návrh mluvil
i za odbojáře a vojáky - ale parla
ment vyznamenání zredukoval.
Proti původní verzi návrhu zákona

8 velkým potěšením jsem si ořečetl Váš list, a nevím
ani, zda proto, že mi vyslovujete t«k*vé vysoké uznání /v
mén případě, bo rážel, nezaslouženě/, či proto, že V=-še ini
ciativa orín.o celosvětová bude jak se zdá ještě velni a vel
mi p hřebná k t~z.u, aby se už konečně zbourl sloup na němž
stole Ještě je pevně zavěšena lrežn«v^va doktrína o omezené
suverenitě, xodle p-'S ’ edníc.o zorav se předse :s Had,/ ministrů
SoVrt Ji kol.- j Ryžkov oři nnvštévě Československa vyslovil orý
v tom smyslu, že e vpád vojsk něti zení v r.1968 byl nutný.
C to více si vužím iniciativy z daleké země jako je
«.ustrálie, kte^á ústy mýca krajan’* se ar.i oo dvaceti Letech
nesmíří La se znásilněním demokratického vývoje u nás v r.68.
8 Vaším "Dopisem československého exilu ? ich&ilu lorbačovovi’■
se zce .a ztotožňuji a samozřejmě včas odešlu sv°j podpis na
Vaši adresu. Doufám jen, že na oodriswém archu se mi obdaří
sebrat co nejvíce p doisů.
Jsem rad, že ve Vašem dopise ,ie citace T.G.Nasar; o,
:res:čerta, Který byl vždy zárukou demokracie a prosperity.
í ena presidenta, jehož pomník’ jsme se ostudnvm způsobem zba
vil^ a místo nich si nas uvšli pomlky ŠKrtiČóm lidsKýci práv
jakými byli nejen J. V. Stalin, ale i Klement Gottv/ald. A co
horšího , prvnímu z nich se ještě i dnes má v našem městě
post, vit jakýsi monument a tcicy se už začal stavět, ’á tam
být Stalin sice xjako jedna z postov, ale v době, kdy se v
osávě vážně uvažuje c postavení pomníku umučeným obětem za
jeho diktatury, je tc neomluvitelná zkamenělina v myšlení i
dnešních vladc*. «. má to být připomínkou všemu obyvatelstvu,
že jsme ještě V-dy, ještě jsme neodešli a hned V k rychle se
nechystáme odejít.
řroto jsera rád Vaší iniciativě, která připomene nejen
I. ichailu 1 rfeačovnvi jeho povinnost s odvoláním sovětských
vojsk,ale především připomene nás všem, že o sxvcbddu, kte
rou jsme ztratí li,jsme povinni usilovat nepřetržitě a stále.
Vas''Ü'ois československého exilu" je tím pramenem, který nás
k tomu vyzývá s tahovou naléhavostí. Děkuji Vám!

Považuji se za soukromého archiváře knih a časopisů,
uvítal bych do své sbírky i alespoň jedno číslo Vašeho
"Krajanského listu", měsíčníku Československého klubu v
^ueenslandu. Bude to jistě zajímavé čtení.

S přáním stálého zdraví

VÝSTAVA

Vladimír Hajný
Čs.armády č. 34
787 01 Šumperk

nastoupil do dlouhého a širokého
Tolik Solženicyn - a co my?
automobilu.
Přestaneme se už konečně hádat a
Země,
která
osmdesát- štvát mezi sebou, přestaneme
šesttisíckrát odsoudila u soudu zlo, zakládat všelijaké trucskupinky,
se rok za rokem a stupínek za- přestaneme se chovat tak, že
stupínkem od něho očišťuje ... nezaujatému pozorovateli musíme
Jednou nazvou naši potomci být směšní, ale stmeleně a jednotné
několik našich generací generacemi nebudeme prosit, ale ŽÁDAT:
slabochů: Nejdřív jsme se Postavte před soud estébácké
odevzdaně nechali vybíjet po zločince,
zbavte
zákonem
milionech a pak jsme pečovali o komunistické mocipány osobních
vrahv v jejich šťastném stáří... > důchodů, donuťte je, aby vrátili

nakradený majetek! O dstraňte

Pomsta náleží Bohu ■
Trestat je povinnost lidí!
A. Solženicyn: Souostroví Gulag,
str. 195.
Kolik milionů bylo vehnáno do
záhuby, ale uinen tím nebyl nikdo.
A když někdo jen klesne: Jak to?...
Ze všech stran se ozve vyčítavě: 'jAle,
proč jitřit staré ránv?!"

V BRD bylo do konce roku 1966
odsouzeno osmdesátšest tisíc
nacistických zločinců... u nás však
odsoudili asi třicet! My jsme ani za
čtvrt století nikoho z nich nenašli,
nikoho z nich jsme nepohnali před
soud... A jako jejich symbol žije
v Granovského ulici č. 3 samolibý,
omezený, dodnes ničím nepoučený
Molotov, prosáklý naší krví a
důstojně přechází chodník, aby

všechny bývalé komunisty z míst,
kde mohou rozhodovat! Uvědomme
si, zeje to pátá kolona, která dělá
všechno pro to, aby místo pořádku
a prosperity vládl chaos, nezákonné
obohacování se, kašlání na zákony,
aby nás donutili, že nakonec

Nebudujme pátou kolonu

budeme volat, aby se znovu ujali
moci, stejně jako Židé vyčítali

Mojžíšovi, že je odvedl od plných
egyptských hrnců ... A abychom so
my, pokud včas nezemřeme, vrátili
pokorně za ostnaté dráty. Jen tak
dál!
Dr. Miroslav Klička
.
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Měsíčník Věrni zůstali čtu vždy
s hlubokým pohnutím a úctou,
neboť burcuje svědomí těch, kdož
zůstali lhostejnými k utrpení všech,

kteří úpěli pod kom unistickou

knutou.

P řečetli jsm e

MUDr. Maric Vrbová, Praha 9.
Naše celá rodina byla v r. 1953
těžce postižena. Můj bratranec Zby 
něk Janota byl dokonce popraven.
Těžce nesu celý dnešní vývoj a
neúctu k muklům. Dík za Pietu.
Valenta Vlád., Ostrava-Hrušov.

Se Sovětským svazem na
věcné časy

si
článek

"Znárodněný stiáťeJs" od spisovatele
Svatopluka Pekárka (je též našim
spolupracovníkem) ve Svobodném
Slově. S obsahem musí souhlasit
každý čtenář. 1. májje připomínkou
tradice "zlatých českých rukou" a

"kva litn í práce ■ je to základ
dělnických jisto t a občanského

Prosím o za sílá n í našeho

sebevědomí" - tak říká autor.

časopisu Věrni zůstali na novou
adresu. Na náš milovaný plátek se
vždy těším. Spřáním mnoha sil ve
Vaší nedoceněné práci.
J. Pavlica, Brno.

Osilřelý podstavec pomníku
Josefa Vissarionovice

Drobné zprávy

Pohlednici Jáchymov vydala
pobočka KPV v Karlových Varech,
Je na ní Věž smrti ve Vykmanove,
Kříž na dole Eliáš, důl Svornost,
kostel sv. Jáchyma a lázeňský dům
Curie. Cena pohlednice je 2 Kč a
možno ji objednat na pobočce, pokud
možno 50 kusů, nebo ji možno
zakoupit v pražské pobočce.

Na fond Věrni zůstali přispělai
M. Hrabíková, USA (k uctění pa
mátky Martina Hrabíka) 3000 Kč.
Sdělení redakce a admi
nistrace. Vydání srpnové se nám i
z technických důvodů zdrželo.
Adresy odběratelů jsme měli v po
čítačovém stroji, ale ten nepracoval.
Obdivuji obrovskou práci,
Závadu odborníci odstraňovali a
rozesílání časopisu se zdrželo. kterou si vyžádala Pieta. Těším se
na další díl, kde bude seznam lidí
Prosíme, omluvte nás.
umučených ve věznicích či pra
is 311 ’ ‘ c • •-•/ f 4
covních táborech a ve vyšetřovací
vazbě. Ti snad to měli ještě horší,
než popravení.
Jiří Krotký, Chomutov.

- Ve V ilém o v ě u Golčova
Jeníkova byla odhalena v minulých
dnech deska, na níž je vytesáno, že
byla věnována obětem násilí a
komunistické zvůle v letech 191819S9. Je
věnována všem
účastníkům protikomunistického

Nová adresa. Středisko pro
dokumentaci
protiprávnosti
Na poslední cestě jsme
komunistického režimu, dříve
vyprovodili:
v Praze 2, Vyšehradská 16, se
Josefa Šolce, akad. architekta a
přestěhovalo do nových místností,
malíře. Zemřel tiše po delší nemoci
kde sídlil Krajský obchodní soud,
ve věku nedožitých 89 let. Po
poblíž Metra (Anděl) - souběžně
pietních obřadech v kapli
s kostelem sv. Václava. Adresa. 150
vinohradského hřbitova byl uložen
00 Praha 5, nám. 11. října č. 12.
do rodinného hrobu. Posledního
Tel.: (02) 54 44 08, 54 48 27, 54 72
rozloučení se zúčastnili rodinní
41 a 51 91 26.
příslušníci a četní kamarádi z řad
Dodatek k Pietě vkládáme do
politických vězňů.
dnešního čísla. Jednak doplňujeme
seznamy popravených o nová data
a přinášíme v dodatku nově získané
fotograHe, které je možno do Piety
vlepit. Další fotografie a připomínky

odboje v celém kraji.

Naše rovy

C hválí P ie tu

Lojza tehdy působil

P ři p ro čítán í sborn ku Pieta

Klatov

jsem si zavzpomínal se smutkem a
steskem na Lojzu Suttóho, který byl
popraven. Krátce po vilce jsme
spolu jezdívali vlakem z Nýrská do

i

za

v N ý rs k u na Š um avě. D ě k u ji za
P ietu a p řik lá d á m šek ...
V. J. Jelínek, K a n a d a.

Díky Vám všem za P ietu

Vaši obětavou práci ...

H a s il Josef, B erw yn.
S velkým zájm em a h lu b o 
kým pohnutím jsem přečetl celou

Pietu. Rád čtu i Věrni zůstali.
Pozdravení a chlapský stisk ruky.
Jol. Chalupa, New Jersey.
I když je mi 24 let a jsem
studentem, váš časopis a zejména
Pieta mne cele zaujaly od první
chvíle. Píšete velmi dobře. Přeji
Vám další úspěchy.
Tilaudy Radoslav, Katarinská
__ __ _____ Hutá.

- ------- ,—
|

o b ě ti, které se postavily proti
kom unistickým zločincům? Na,
stránkách novin je pusto. l ’rot<
oceňuji Pietu, která vychází, jak

z

pa

Kdo si d n es v zp o m en e na

n ap sala jed n a m uklině

desátých let, skoro pololegálně a

tém ěř samizdatovým způsobem.
V ětší odsouzení posametového

seznam těch, k teří zahynuli

režimu si nelze představit. Ocenění
práce redakce Věrni zůstali zaslouží

i

nikoliv rozsudkem státního soudu,
ale daleko horším způsobem. Ubiti
při mučení, zastřelení při "útěku"
či neposkytování lékařské péče.
Tolik Vladimír Hajný, Šumperk

v týdeníku se samizdatovou tradicí.

lira d b • op 1 o ce n Í nov.; bu. ď ováného jt -limv-; pomníku. v
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